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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
قناة العربية اصبح ينطبق عليها اليوم 
املــثــل الــشــعــبــي الــشــائــع فــي قــطــر والــبــلــدان 
العربية الــذي يقول: " طباخ السم ذواقــه "، 
ويضرب املثل في من يكيد لآلخر فتنقلب 
ا ويــــنــــال عــقــابــه  ــــوء ــــذه املـــكـــيـــدة ســ عــلــيــه هـ
املحتوم نظير تــآمــره ومحاولته االســـاءة 
ملن هو بريء من كل الدسائس التي تحاك 

ضده.. وسبحان من يمهل وال يهمل.

فعبر سنوات بثها لم تقدم " قناة العربية " سوى 
استفحال الخالفات بين الشعوب العربية.. بجانب 
تعاطفها الواضح مع ا+جندات الصهيونية لخدمة 
أعداء ا+مة بجانب التحريض المباشر ضد بعض الدول 
والشعوب العربية وا;سالمية على مدى العقدين 
الماضيين بوجه خاص وهو ما افقدها مصداقيتها لدى 

Dالمتلقي بصورة ال تحتاج إلى أي دليل أو برهان r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

لقد سعت قناة العربية الى زرع الفنت والخالفات 
العربي بشكل متعمد  الجسد  الطائفية وتمزيق 
الصف  لم  عــدم  والعمل على  العرب  للتفريق بني 
العربي وقت الشدائد واألزمــات، وهو ما زاد من 
تلتزم  لها، النها ال  العربية  الشعوب  كراهية كل 
اخــبــار وتقارير  مــن  مــا تنشره  كــل  فــي  باملهنية 

مفبركة.

◄ ولهذا نجد

ان الرسالــــة التي تنتهجهـــــا قناة العربية اصبحت 
والتحليليـــــة  االخــبــاريــة  فــي سياستها  تتخبط 
الــيــوم ضد  املفتعلـــة  الخليجيـــــة  االزمــــة  خــــــــالل 
قـــطـــر، عــبــر نــشــر االنـــبـــاء املــضــلــلــة املــســيــئــة الــى 
الــصــور والــتــســجــيــالت الصوتية  الــرمــوز ونــشــر 
املـــــزورة وغــيــر الــحــقــيــقــيــة ضـــد قــطــر وقــيــاداتــهــا 
السياسية بشكل تحريضي ســاخــر ال يحترم 

القيم واملبادئ وال مهنية الرسالة االعالمية.
االعالمية  املؤسسات  الكثير من  وهذا ما جعل 

ــذه الـــقـــنـــاة الــتــخــريــبــيــة بــســبــب  تــســخــط عــلــى هــ
تــجــاوزاتــهــا حــــدود الــلــبــاقــة فـــي االعــــالم وعـــدم 
الــتــمــتــع بــاملــصــداقــيــة فــي كــل مــا تــنــشــر وتــحــلــل 
طــــــــوال الــــشــــهــــور املــــاضــــيــــة بـــســـبـــب تـــعـــديـــهـــا 
لـــلـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء وعـــــــدم االلــــــتــــــزام بــنــشــر 

الــحــقــيــقــة، فــكــســبــت عــــداء الـــشـــراكـــة االقــلــيــمــيــة 
االعالم. في صناعة  والدولية 

◄ املتلقي العربي هو الضحية
فــقــد اصــبــح املــشــاهــد الــعــربــي هـــو ضــحــيــة مثل 
عــبــر رسالتها  يهمها  الــتــي ال  الــفــضــائــيــات  هـــذه 
ــة  ــاديــ ــب املــ ــاســ ــكــ االعــــالمــــيــــة ســــــوى تـــحـــقـــيـــق املــ
ثــم  املـــقـــام االول، ومــــن  فـــي  ــدول  ــ ــال بــ واالضــــــــرار 
الضرب بني الشعوب ودولها بما يحقق اهدافها 
العسل عبر  السم في  لدس  املبرمجة  واجنداتها 

سياستها التضليلية كما هو معروف للجميع.

◄ عدم التزامها بمواثيق الشرف اإلعالمي

االعــالم  فــي  املضللة  القناة  هــذه  يــعــرف عــن  كما 
الفضائي انها ال تلتزم بمواثيق الشرف االعالمي 
أمينة مع نفسها..  التي وقعت عليها، فهي غير 
ــة والـــنـــزاهـــة فـــي نــشــر  ــانــ فــمــا بــالــنــا بـــاتـــبـــاع االمــ
البعد  كــل  بعيدة  التي كانت  الصحيحة  االخــبــار 
عــنــهــا بــخــاصــة خـــالل الــحــصــار الــظــالــم والــجــائــر 

ضـــد قـــطـــر. حــيــث بــثــت قـــنـــاة الــعــربــيــة اخــبــارهــا 
واملزيفة عن قطر ومحاولتها  امللفقة  وتقاريرها 
املتعمدة لتشويه سمعتها لخداع املشاهد العربي 
وتضليله.. وهي اليوم تنال عقابها نظير كل هذه 

االختراقات املهنية للرسالة اإلعالمية.

املتلقي العربي هو الضحية في تلقي 
مثل هذه الفضائيات التي لم تخدمه 

بالشكل الصحيح

مثل هذه القنوات لم تحقق طموحات 
وآمال املثقف العربي بقدر ما تزرع 

الفنت واملشاكل بني العرب

قناة العربية في قفص االتهام لتجاوزاتها املهنية
مدرسة في التضليل اإلعالمي وتزييف الحقائق
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